
KOMISJA HABITTTACYINA
uchwala Komisji ds. stopni nr 10/2020/2021
pismo RD N 28.400A.5.2020. 5.AS

t 6di, dnia 15.03,2A21 r.

P OSTqPOWANIE HABITITACYJNE
prowadzone w Akademii Muzycznei im. G.i K. Bacewicz6w w f,odzl

zgodnie z art.2LB-221 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyLszym
i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 85)

Uchwala Komisii habilitacyinei
z dnia 15 marca ?OZtr.

powolanej w postqpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki muzyczne

wszczqtym na wniosek dr.Michala Kaspra Rota

$1
Komisja habilitacyjna, powolana ptzez Komisiq do spraw nadawania stopni doktora
i doktora habilitowanego w zakresie sztuki Akademii Muzycznej im, G, i K. Bacewicz6w
w Lodzi uchwatq Nr 70 /202A /2021w dniu 18 listopada 2Q20 r., dziataj4c na podstawie

art, Z21ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie v'tylszym i nauce

ftekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. B5J po zapoznaniu sig z recenzjami i dokumentacj4
wniosku, stwierdza 2e akrywnofd artystyczna araz osi4gniqcia artystyczne * w formie
ptyt CD pt.: Mieczyslaw Wajnberg Sonafas for cello and piano oraz Reger Duo plays

Yagling. World premiere recording - stanowiE znaczny wklad w rozw6j dysrypliny sztuki
muzyczne i wyraza pozytywnq opiniq w sprawie nadania Panu dr. Michalowi Kasprowi
Rotowi stopnia dolttora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki
muzyczne.

UZASADNIENIE

Przedstawiono jednoznacznie pozytywne opinie dotycz4ce dorobku artystycznego,
naukowego, dydakrycznego, organizacyjnego oraz popularyzatorskiego dr. Michala Rota.

W dyskusji, w kt6rej zabrali glos wszyscy recenzenci oraz cztonkowie Komisji, zwr6cono

uwagq na profesjonalizm, wysoki poziom pianistyczny oraz szczeg6lne osi4gniqcia

Habilitanta, a takZe znaczenie tych osiqgniqi dla rozwoju sztuki muzycznej. Wszyscy

czlonkowie Komisji habilitaryjnej glosowali za poparciem wniosku Habilitanta. Tym

samym dr. Michai Rot speinia wymagania okre6lone w art. 219 ustawy z dnia 20 lipca
20LB r..Prawo o szkolnictwie wyLszyrn i nauce (tekst jednolify Dz.U.zZAZA r. poz.85).

s2
Uchwala wchodzi w |ycie z dniem jej podjgcia,

Przewo dni cz4cy Ko rnisj i


